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Pozvánka  
na řádnou valnou hromadu 

 

Představenstvo Zemědělské společnosti Písková Lhota a.s.  

se sídlem Písková Lhota, Poděbradská 194, PSČ: 290 01, IČO 001 06 453,  

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložce 10365 

svolává 

 

mimořádnou valnou hromadu, která se bude konat v úterý 27. července 2021 od 

13,15 hodin v notářské kanceláři notáře Mgr. Karla Bareše na adrese Masarykova 

1250/50, 289 22 Lysá nad Labem. Prezence účastníků valné hromady je od 13,00 hodin. 

Představenstvo společnosti navrhuje tento pořad jednání: 

  
         

1) Volba předsedy Valné hromady 

2) Volba zapisovatele Valné hromady 

3) Volba ověřovatele zápisu 

4) Volba osoby pověřené sčítáním hlasů 
5) Schválení  

- zřízení zástavního práva k následujícím nemovitostem: 

 
a to vše v katastrálním území Hořátev, zapsáno v katastru  nemovitostí u Katastrálního úřadu pro 
Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk, na listu vlastnictví č. 503.  

 

http://www.seznam-notaru.cz/lysa-nad-labem/
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(dále jen ,,nemovitost č.1“) 

 

 

- následující nemovitosti: 

 
a to vše v katastrálním území Chvalovice u Nymburka, zapsáno v katastru  nemovitostí u 

Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk, na listu vlastnictví č. 5.  

 

(dále jen ,,nemovitost č.2“) 

 

 

- následující nemovitosti: 
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a to vše v katastrálním území Písková Lhota u Poděbrad, zapsáno v katastru  nemovitostí u 
Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk, na listu vlastnictví č. 

409.  

 

(dále jen ,,nemovitost č.3“) 

 

 

- následující nemovitosti 

 



a to vše v katastrálním území Přední Lhota u Poděbrad, zapsáno v katastru nemovitostí u
Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk, na listu vlastnictví č. 336.

(dále jen ,,nemovitost č.4'í)

následuj ící nemovitosti ;
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a to r,šc v katastrálnítn území Vrbol,á Llrota, zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálniho
úřadu pro Střcdočcský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk, na listu vlastnictvi č. 498.

- zajišťovacího postoupení pohledávky z vkladu na rczervním účtu Klienta č.
2112544052/2100, vedenérn u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s,

ve stnyslu §'12l odst,2 písm. m) ZOK, které mlr být poskytnuto Společností ve prospěch
UniCredit Bank Czcch Republic and Siovakia, a.s,, sídlem Praha 4, Michle, Želctavská I525lI,
PSČ l40 92, tČo: 64948242 (dále jen ,,Banka") jako jistota, a to za veškeró dluhy Společnosti,
které jí vzniknou vťlči Bance na základě Snrloulry o úvěru č. 811l20-A, na částku l0.000.000,-
CZK (slovy: deset milionťl korun českých), uzavřené dne 17. července 2020 mezi Bankou jako
úvěnrjícím a Společností jako úvěrovaným, ve znění pozdějších dodatků (dále jako,,Smlouva")

6) Závěr

Akcionáři se při zápisu do listiny přítomných prokazují platným úředním průkazem totožnosti.
Akcionář, který se nemůže valné hromady osobně áčastnit, je oprávněn si ustanovit
zplnomocněného zástupce, ktery se při prezentaci prokáže řádně vyplněnou plnou mocí (která je
přiložená k pozváncc) a platným írřcdním průkazem totožnosti.

V Pískor,é Lhotě dne 22.6.2021
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Irrg. Pctr Hanák
předseda představenstva
pověřený představenstvem ke svolání valné hronrady
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P l n á    m o c 
 

Já , níže podepsaný(á) ………………………………………r.č. …………………………….. 

     
Adresa bydliště  ……………………….……………………………………………………. 
 

zmocňuji p./pí……………………………….…………….r.č………………………………. 

 
     Adresa bydliště  ……………………………………………………………………………. 

 

k zastupování na řádné valné hromadě Zemědělské společnosti Písková Lhota a.s., IČO 00106453, 

konané dne 27.7.2021 v notářské kanceláři notáře Mgr. Karla Bareše na adrese Masarykova 

1250/50, 289 22 Lysá nad Labem. 
 
V……………………….. dne………………. 

 

 
 

 

………………………………                                                ………………………………..…. 
Osoba udělující plnou moc                                                     Podpis zplnomocněného zástupce 
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